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 اخلطبة األوىل :
  

إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ، 
ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .. صلى هللا عليه وعلى آله 

 ابه ، وسلم تسليماً كثريا .وأصح
   

 حقَّ التقوى ، وراقبوه يف السر والنجوى . -عباد هللا  -فاتقوا هللا ، أما بعد 
 

 –وثىن بعبادة بعد توحيده ، قبل عمل بال توحيد راده ابلعبادة فال ي  فخلقه إب -عز وجل -أيها املسلمون ..أمر هللا 
 -عليه السالم  -، وقال عيسى 14طه  ..َوأَِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكِري:قال ملوسى وأمر الرسل هبا ف، وأكثر من ذكرها  -سبحانه

َربِّ اْجَعْلِِن م ِقيَم :ين هلا براهيم ربه أن يكون هو وذريته من املؤدِّ إ، ودعا  31 مرمي  َوَأْوَصاِن اِبلصَّاَلِة َوالزََّكاِة َما د ْمت  َحّياً :
وهي من   ..وََكاَن َيَْم ر  َأْهَله  اِبلصَّاَلِة َوالزََّكاِة :إمساعيل ألمره أهله هبا  على ، وأثىن 40إبراهيم  .. رَب ََّنا الصَّاَلِة َوِمن ذ رِّيَِّت 

 ِإْحَساًَن َوِذي اْلق ْرََب َواْليَ َتاَمى َوِإْذ َأَخْذََن ِميثَاَق َبِِن ِإْسَرائِيَل اَل تَ ْعب د وَن ِإالَّ اّلّلَ َواِبْلَواِلَدْينِ :خذ على األمم السابقة امليثاق الذي أ  
، 17لقمان  .. اَي ب َِنَّ َأِقِم الصَّاَلةَ  لقمان اي ا، وهي من وص 83البقرة  .. َواْلَمَساِكنِي َوق ول وْا لِلنَّاِس ح ْسنًا َوَأِقيم وْا الصَّاَلةَ 

مر هبا النساء ، وأ   238البقرة   والصَّاَلِة اْلو ْسَطى َوق وم وْا ّلِلِّ قَانِِتنيَ َحاِفظ وْا َعَلى الصََّلَواتِ :وأمرت هذه األمة ابحملافظة عليها 
هل  ": لوفد عبد القيس  -صلى هللا عليه وسلم  -قال النيب ..  وهي من أسس اإلميان،  .. َوَأِقْمَن الصَّاَلَة َوآِتنَي الزََّكاةَ .. 

  .متفق عليه  " وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، ال هللا ال إله إن شهادة أ؟ تدرون ما اإلميان ابهلل 
 

مب : "  أليب سفيانَ  قال هرقل  .. َيمر هبا يف أوائل دعوته  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان النيب ، منزلتها يف الدين بعد الشهادتني 
متفق عليه ، وهي أحب األعمال إىل " لصلة والعفاف وا، ابلصالة والزكاة : قال  -صلى هللا عليه وسلم  -يعِن النيب  ؟َيمركم به 

متفق عليه  مث بر الوالدين"، الصالة على وقتها : " قال ؟ إىل هللا  أحب أي العمل: "  -صلى هللا عليه وسلم  -ل النيب ؛ سئهللا 
صلى هللا عليه  - اً حممدلم هللا نبينا ل كت من بني سائر العبادات بفرضيتها يف السماء فلم ينزل هبا ملك إىل األرض بصَّ وخ  .. 

ما أوحى  لَّ إمث ذهب يب إىل سدرة املنتهى فأوحى هللا  ":  -عليه الصالة والسالم  -قال .. بفرضيتها من غري واسطة  -وسلم
 . متفق عليه "  مخسني صالة يف كل يوم وليلة ففرض عليَّ 

 
رضي هللا  -ت مخسني يف الثواب ، أحبها الصحابة فت إىل مخس يف العدد وبقيفِّ مث خ  ، عظمت منزلتها ففرضت مخسني صالة 

قوما  -صلى هللا عليه وسلم  -غزوَن مع رسول هللا : "  -رضي هللا عنه  -قال جابر  ..فكانوا يؤدوهنا يف أشد املواطن  -معنه
صلى هللا  -ابيعوا النيب و   ، رواه مسلم " تيهم صالة هي أحب إليهم من أوالدهم أإنه ست: فقال املشركون ،  اشديد فقاتلوَن قتاال
، قام الصالة وإيتاء الزكاة على إ -صلى هللا عليه وسلم  -ابيعت النيب : "  -رضي هللا عنه  -قال جرير .. عليها  -عليه وسلم 

  .متفق عليه " والنصح لكل مسلم 
 

.. ماحية للخطااي مكفرة للسيئات ، نكرات الق وتنهاه عن الفحشاء وامل؛ جتمل املرء مبكارم األخمور الدنيا والدين أخري عون على 
صلى هللا  -حتفظ العبد من الشرور ومهالك الردى ، قال ، ابلنهر اجلاري املزيل لألدران  -صلى هللا عليه وسلم  -شبهها النيب 
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واآلفات واملعايب ، " رواه مسلم ، ترفع عن العبد املصائب والفنت  من صلى الصبح فهو يف ذمة هللا حىت ميسي ":  -عليه وسلم 
الصالة من أكْب العون على :"  -رمحه هللا  -، قال ابن كثري  45البقرة  ..َواْسَتِعين وْا اِبلصَّْْبِ َوالصَّاَلِة : -سبحانه  -قال .. 

 " . تفتح أبواب الرزق وتيسره ؛ الثبات يف األمر 
 

ر َك بَِيْحيَ ى فَ َناَدْته  اْلَمآلِئَكة  َوه َو :عن زكراي  -سبحانه  -قال  ، وقال  39آل عمران   ..قَائٌِم ي َصلِّي يف اْلِمْحَراِب َأنَّ اّلّلَ ي  َبشِّ
َها زََكِرايَّ اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقاً ..:عن مرمي   ظذا اسيق.. إ، تقوي البدن وتشرح الصدر  37آل عمران  ..ك لََّما َدَخَل َعَلي ْ

 -صلى هللا عليه وسلم  -وصفها النيب .. رواه البخاري " وصلى ركعتني أصبح يومه نشيطا طيب النفس  وضأمث ت، عبد فذكر هللا ال
النيب  -رضي هللا عنه  –ل ثوابن أس.. وهي من موجبات دخول اجلنة والرفعة فيها ، " رواه مسلم  والصالة نور ": فقال ، هنا نور أب
عليك بكثرة  " :قال ، أو قال أبحب األعمال إىل هللا ، اجلنة هللا به أعمله يدخلِن  أخْبِن بعمل: فقال  -صلى هللا عليه وسلم -

  . رواه مسلم "  عنك هبا خطيئة وحطَّ ، فإنك ال تسجد هلل سجدة إال رفعك هللا هبا درجة ؛ السجود هلل 
 

قال ل رسول " :  -رضي هللا عنه  -كعب بن   قال ربيعة  .. يف اجلنة  -صلى هللا عليه وسلم  -والصالة من أسباب مرافقة النيب 
فأعِن : قال ، هو ذاك : قلت ،  ؟ وغري ذلكأ: قال ، سألك مرافقتك يف اجلنة فقلت : أ ،: سل  - صلى هللا عليه وسلم -هللا 

  ..رواه مسلم " على نفسك بكثرة السجود 
كان عامة : "   -رضي هللا عنه  -قال أنس .. ألمته  وصيته يف حياتهآخر وجعلها  -صلى هللا عليه وسلم  -كانت قرة عني النيب 

 .  " " ميانكمملكت أوما  الصالةَ " : حني حضره املوت  -صلى هللا عليه وسلم  -وصية النيب 
 

أي زحفا على ؛  " لو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا ":  -عليه الصالة والسالم  -قال عنها .. فضائلها مجة ومنافعها متعدية 
:  -عليه الصالة والسالم -قال ، ها يف كل مكان وعلى أي حال ؤ فرض على كل مسلم أدا.. متفق عليه ، يدي والركب األ

بني اإلسالم  جعلها اإلسالم ميزاَن.. متفق عليه  " أدركته الصالة صلى حيث كان فأميا رجل  ، "وجعلت ل األرض مسجدا وطهورها 
رضي  -قال عمر ، رواه مسلم  " الصالة بني الرجل وبني الشرك أو الكفر ترك   ":  -وسلم صلى هللا عليه  -قال النيب ، والكفر 
  " . من ترك الصالة فال دين له: "  -رضي هللا عنه  -وقال ابن مسعود " ، ال إسالم ملن مل يصل "  : -هللا عنه 

 
 َفَخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاع وا الصَّاَلَة َوات َّبَ ع وا الشََّهَواِت َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيّاً : - جل شأنه –..قال  وواجب فعلها يف وقتها

 - يهو هسحاق بن راإقال " ، ولكن أضاعوا وقتها ، مل تكن إضاعتهم تركها  :"  -رمحه هللا  -بن عبد العزيز قال عمر ،  59مرمي 
إىل يومنا هذا أن ترك الصالة عمدا من غري عذر حىت  -صلى هللا عليه وسلم  -دن النيب رأي أهل العلم من ل:"  -رمحه هللا 

  " . يذهب وقتها أنه كافر
 

" من مسع النداء فلم جيب فال صالة له إال من  : -صلى هللا عليه وسلم  -قال النيب ، ها مجاعة يف بيوت هللا ءوهللا أوجب أدا
صلى هللا  -جاء رجل أعمى إىل النيب ؛ البصر من اإلتيان إليها  فاقدَ  -صلى هللا عليه وسلم  - بل مل يعذر النيب، رواه مسلم  عذر"

 -صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا ، وليس ل قائد يقودِن إىل املسجد ، إِن رجل أعمى : فقال اي رسول هللا  -عليه وسلم 
  ..رواه مسلم  " قال فأجب، نعم : قال ؟ هل تسمع النداء للصالة  ": 



         4/8/1431    النبوييف املسجد                      عبد احملسن القاسم   لفضيلة الشيخ:                              الصالةعنوان اخلطبة:   

   

-3 - 

 " َنس ال يشهدون الصالة يف املساجد لوال ما فيها من النساء والذريةبتحريق بيوت أ   -صلى هللا عليه وسلم  -"وقد هم النيب 
ألهنا لو كانت سنة مل يهدد ؛  عني   هذا احلديث ظاهر يف كون صالة اجلماعة فرضَ : "  -رمحه هللا  -قال ابن حجر ، متفق عليه 

 . ومن معه  -صلى هللا عليه وسلم  -مة ابلرسول ئولو كانت فرض كفاية لكانت قا، لتحريق اتركها اب
 

ما من ثالثة يف قرية وال  ":  -عليه الصالة والسالم  -قال ، حواذ الشيطان على العبد توالتفريط يف صالة اجلماعة من أسباب اس
وما  نالقد رأيت:"  -رضي هللا عنه  -ه أبو داود ، قال ابن مسعود روا " شيطانالهم الصالة إال استحوذ عليهم يبدو ال تقام ف

َا يَ ْعم ر  َمَساِجَد اّللِّ َمْن آَمَن اِبّللِّ : - جل شأنه -قال ، مارة على اإلميان أوشهودها " .. معلوم النفاق  يتخلف عنها إال منافقٌ  ِإَّنَّ
 -رضي هللا عنه -قال ابن مسعود  -ولو مع املشقة  -، وكان الصحابة يؤدوهنا مجاعة  18التوبة  .. َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوَأقَاَم الصَّاَلةَ 

إن استطعتم أن : "  - رمحه هللا - ةقال الربيع بن خيثم" ، ى بني الرجلني حىت يقام يف الصف هادَ لقد رأيت الرجل يؤتى به ي   : "
 " ..  -ولو حبوا  -اتتوها فأتوها 

 
: "   -رضي هللا عنه  -نس أقال ، من صحابته قبل وفاته رآهم وهم يصلون مجاعة  -هللا عليه وسلم  صلى -وآخر ما رآه النيب 

، يصلون فتبسم ضاحكا  افنظر إىل الناس صفوف، سرت حجرته يف مرضه الذي مات فيه  -صلى هللا عليه وسلم  -كشف النيب 
   " متفق عليه .فكانت آخر نظرة نظرها إىل صحابته : قال أنس 

 
كأزيز املرجل من   يصلي ولصدره أزيزٌ  -صلى هللا عليه وسلم  -وكان النيب ، وجه املصلي واخلشوع هو روح الصالة  لَ بَ وهللا قِ 
كان :"   -رمحه هللا  -قال الكرمي " .. ال ما عقلت منها إليس لك من صالتك : "  -رضي هللا عنهما  -قال ابن عباس ، البكاء 

، أبدائها مجاعة تطهر أرواحكم قبلوا عليها خبشوع وسرور " .. فأه إذا دخل يف الصالة ترتعد أعضاؤ  - رمحه هللا -شيخ اإلسالم 
َوَأِقيم وا الصَّاَلَة َوآت وا الزََّكاَة :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم .. درجاتكم  فعْ ر وت، جوارحكم  هقرتفتااألسنتكم وم زالت   حَ ومت

ونفعِن هللا وإايكم مبا فيه من اآلايت والذكر ،  مابرك هللا ل ولكم يف القرآن العظي .. 56النور  ْم ت  ْرمَح ونَ َوَأِطيع وا الرَّس وَل َلَعلَّك  
 . ه إنه هو الغفور الرحيم و فاستغفر ، من كل ذنب وجلميع املسلمني وأستغفر هللا ل ولكم ، أقول ما تسمعون .. احلكيم 

 
 اخلطبة الثانية :

 
،  نه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له تعظيًما لشأنهاحلمد هلل على إحسا

  . وسلم تسليماً مزيداً ، صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه  ..وأشهد أن نبينا حممداً عبده ورسوله 
 

، وحط عنه خطيئة ، ة إال رفعه هللا هبا درجة خطو  من مشى إليها مل خيط  ؛ أيها املسلمون .. الصالة سبب الفوز والفالح 
َّنا أكفيف مجاعة  ءومن صلى العشا.. اللهم ارمحه ، غفر له االلهم : تقول ، وتصلي عليه املالئكة ما دام يف جملسه الذي يصلي فيه 

نداء للصالة الت تليها أظله ومن تعلق قلبه ابلصالة يتحني ال، ومن صلى الصبح يف مجاعة فكأَّنا قام الليل كله ، نصف الليل  قام
 . منشرحة هبا صدوركم تنالوا ثواب ربكم ، كم هبا نفوس   دوا الصلوات مجاعة يف بيوت هللا طيبةً أف؛ هللا حتت ظل عرشه 
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لَ     ى ِإنَّ اّللََّ َوَماَلِئَكتَ     ه  ي َص     ل وَن عَ :فق     ال يف حمك     م التنزي     ل ، مث اعلم     وا أن هللا أم     ركم ابلص     الة والس     الم عل     ى نبي     ه 
عل     ى نبين     ا حمم     د ، وابرك .. الله     م ص     لِّ وس     لم  56األح     زاب النَّ     يبِّ اَي أَي  َه     ا الَّ     ِذيَن آَمن      وا َص     ل وا َعَلْي     ِه َوَس     لِّم وا َتْس     ِليماً 

وع    ن س    ائر  -أيب بك    ر وعم    َر وعثم    اَن وعل    يّ   -وارض الله    م ع    ن خلفائ    ه الراش    دين ال    ذين قض    وا ابحل    ق وب    ه ك    انوا يع    دلون 
 عني ، وعنا معهم جبودك وكرمك اي أكرم األكرمني . الصحابة أمج
 

وسائَر بالد ، اللهم هذا البلد آمنًا مطمئنًا  أعداء الدين ، واجعلِ  رْ اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ، وأذل الشرك واملشركني ، ودمِّ 
 . املسلمني

 
وحتكيم شرعك اي ذا اجلالل ، سلمني للعمل بكتابك اللهم وفق إمامنا هلداك ، واجعل عمله يف رضاك ، ووفق مجيع والة أمور امل

نْ َيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  .. واإلكرام . رَب ََّنا ظََلْمَنا أَنف َسَنا َوِإن ملَّْ تَ ْغِفْر ..،  201البقرة  رَب ََّنا آتَِنا يف الد 
 . 23األعراف   اخْلَاِسرِينَ لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنك وَننَّ ِمنَ 

 
ووفقنا للحق ، اللهم أهلمنا الصواب . كرام من مقيمي الصالة اي ذا اجلالل واإل واجعلنا وإايهم ، األصنام  اللهم جنبنا وذرايتنا عبادةَ 

 وجنبنا الفنت .
 

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلم نَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعظ ك ْم َلَعلَّك ْم ِإنَّ اّلّلَ َيَْم ر  اِبْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلق رْ عباد هللا .. ََب َويَ ن ْ
كم ، واشكروه على آالئه ونعمه يزدكم ، ولذكر هللا أكْب وهللا يعلم ما ؛ فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكْر  90النحل  َتذَكَّر ونَ 

 تصنعون .
  


